
Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
0
3

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α Α
Θέµα 1ο
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α. Η προσφορά του εµπορίου ήταν µεγάλη γιατί:
1. βοήθησε στην πολεµική προπαρασκευή της χώρας
2. αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι ελληνικές εξαγωγές
3. αντιµετωπίστηκε το επισιτιστικό πρόβληµα
4. εξοµαλύνθηκαν οι σχέσεις του ελληνικού κράτους µε την Οθωµανική
Αυτοκρατορία

Β.  Η εµπορική ναυτιλία πριν την επανάσταση αναπτύχθηκε εξαιτίας:
1. της συνθήκης του Κιουτσουκ – Καϊναρτζή
2. του γαλλικού αποκλεισµού στα αγγλικά λιµάνια
3. της συνθήκης της Ανδριανούπολης
4. της παρουσίας ελληνικών παροικιών στην Μεσόγειο.
Γ. Τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας η ανάπτυξη της βιοµηχανίας περιορίστηκε:
1. στην τσιµεντοβιοµηχανία
2. στη  ναυπηγική
3. στη µεταλλουργία
4. στα βυρσοδεψεία
∆. Μεγάλο µέρος των δανείων τη δεκαετία του 1880 χρησιµοποιήθηκε για:
1. την κατασκευή του σιδηροδροµικού δικτύου
2. την αγορά ατµοκίνητων πλοίων
3. τη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου
4. τους πολεµικούς εξοπλισµούς
Ε. Η ελληνική διασπορά έστρεψε τις οικονοµικές της δραστηριότητες προς την
Ελλάδα:
1. αµέσως µετά την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας
2. ύστερα από το "Χάττι Χουµαγιούν"
3. ύστερα από την ενσωµάτωση των Ιονίων Νήσων και της Θεσσαλίας
4. ύστερα από την κρίση του 1873 (10 µονάδες)
Θέµα 2ο
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής
της:
Α. Τη δεκαετία του 1890 οι εκλογείς ψήφιζαν:
1. µε κριτήριο την εντοπιότητα
2. µε κριτήριο την κοµµατική τοποθέτηση
3. µε κριτήριο το ταξικό στίγµα
4. ύστερα από την εξαγορά της ψήφου τους από τους βουλευτές (2 µονάδες)
Β. Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση, αναπτύξτε σύντοµα το χαρακτήρα του
εκλογικού συστήµατος και τα κριτήρια µε τα οποία ψήφιζαν οι εκλογείς. (8 µονάδες)
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Θέµα 3ο
Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος σηµειώνοντας (x) στο αντίστοιχο τετράγωνο.

 Σ Λ
1. Η µετανάστευση στις ΗΠΑ όξυνε τις κοινωνικές εντάσεις
που δηµιούργησε η σταφιδική κρίση (1911) και ενίσχυσε
την οικονοµία της υπαίθρου � �

2. Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσ-
σαλονίκη αποφάσισε την ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρ-
ρύθµισης � �

3. Το βενιζελικό κόµµα ήταν προσωποπαγές, αλλά σηµαντικό
      ρόλο έπαιζαν οι σύνδεσµοι των Φιλελευθέρων � �
4. Ο ∆. Ράλλης υποστήριζε πως το κοινοβούλιο έπρεπε να
      αποδυναµωθεί και να ενισχυθούν οι βασιλικές εξουσίες � �
5. Ένας από τους στόχους του Λαϊκού κόµµατος ήταν και
      η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης � �
6. Ο εθνικός διχασµός έφτασε στο αποκορύφωµά του µε την
      απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του
      Ίωνα ∆ραγούµη (1920) � �

7. Το Σ.Ε.Κ.Ε µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα το 1926 � �
8. Προσπάθεια ίδρυσης ενός συνοικισµού Ηπειρωτών στη Μήλο
     έγινε το 1842 � �
9. Το θέµα των δικαιωµάτων των Ετεροχθόνων στην
Εθνοσυνέλευση, κατά την Οθωνική περίοδο έδειξε τη
βαθύτερη διάσταση που υπήρχε στην κοινωνία της εποχής � �

10. Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο το κράτος
και λιγότερο η Ε.Α.Π. � �

(10 µονάδες)
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Θέµα 4ο
Α. Συνδέστε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β (τρία στοιχεία από
τη στήλη Β αντιστοιχούν σε ένα στοιχείο της στήλης Α):

Α Β

1. Φιλελεύθεροι - - -
2. Αντιβενιζελικοί - - -
3. Αριστερά κόµµατα - - -

α. Εξισορρόπηση συµφερόντων των κοινωνικών τάξεων
β. Κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής
γ. Ο βασιλιάς σύµβολο εθνικής ενότητας
δ. Κοινωνική γαλήνη
ε. Φορολογικές ελαφρύνσεις
στ. Ανόρθωση
ζ. Ισότητα ευκαιριών
η. Συνταγµατική µεταβολή
θ. Αναθεώρηση Συντάγµατος

(9 µονάδες)
Β. Να αντιστοιχήσετε κάθε δεδοµένο της στήλης Α µε εκείνο από τα δεδοµένα της
στήλης Β και της στήλης Γ, µε το οποίο συνδέεται άµεσα.
Ι.

Α Β
1. - Συµφωνία των Αθηνών
2. - Ελληνοτουρκική σύµβαση ανταλλαγής πληθυσµών
3. - Συµφωνία της Άγκυρας
4. - Σύµβαση της Άγκυρας
5. - Σύµβαση Εµπορίου

α. 30 Ιανουαρίου 1923
β. 30 Οκτωβρίου 1930
γ. ∆εκέµβριος 1926
δ. Ιούνιος 1925
ε. 10 Ιουνίου 1930

(5 µονάδες)
ΙΙ.

Α Β Γ
1. - Κάσιοι
2. - Ηπειρώτες
3. - Μακεδόνες
4. - Χίοι
5. - Ψαριανοί
6. - Σουλιώτες

α. 70 οικογένειες
β. 1837
γ. 1838
δ. 1836
ε. 1840
στ. 1835

Ι. Κυλλήνη
ΙΙ. ∆εξιός τοµέας Πειραιά
ΙΙΙ. Ερέτρια
ΙV. Αταλάντη
V. Αµοργό
VI. Αντίρριο

(6 µονάδες)
ΟΜΑ∆Α Β

Θέµα 1ο
Να δοθούν οι ορισµοί: Τανζιµάτ, ∆ΟΕ, Ενθικόν Κοµιτάτον

 (9 µονάδες)
Θέµα 2ο
Ποιες διπλωµατικές πράξεις (συνθήκες, συµφωνίες, σύµφωνα φιλίας) υπέγραψε η
Ελλάδα την περίοδο 1918 – 1930 που ρύθµιζαν το προσφυγικό ζήτηµα;

(16 µονάδες)



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
0
3

Θέµα 3ο
Πίνακας 1

Κατανοµή των προσφύγων κατά γεωγραφικό διαµέρισµα (1928).
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
∆υτική Θράκη
Νησιά Ανατ. Αιγαίου
Θεσσαλία
Κρήτη
Πελοπόννησος
Ήπειρος
Κυκλάδες
Ιόνια νησιά

638253
306193
107607
56613
34659
33900
28362
8179
4782
3301

52.2 %
25,1%
8,8%
4,6%
2,8%
2,8%
2,3%
0,7%
0,4%
0,3%

ΣΥΝΟΛΟ 1221849 100%
Με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις, να δικαιολογήσετε την
εγκατάσταση των προσφύγων στις παραπάνω περιοχές τη δεδοµένη χρονική
περίοδο. (15 µονάδες)
Θέµα 4ο
ΚΕΙΜΕΝΟ 13
Ψήφισµα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες της Αθήνας στην Οµόνοια, στο
πάνδηµο συλλαλητήριο της 21-1-1923 που οργανώθηκε για να εκφραστεί η αντίθεσή
τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή.
«Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Εύξεινου Πόντου
… θεωρούν ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσµών της Τουρκίας που
ανέρχονται σε ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες
µουσουλµάνους της Ελλάδας … πλήττει καίρια την παγκόσµια συνείδηση και την
παγκόσµια ηθική … ότι είναι αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώµατα του ανθρώπου,
της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας˙ ότι το σύστηµα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και
κεκαλυµµένη µορφή αναγκαστικού εκπατρισµού και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
που κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωµα να θέσει σε εφαρµογή παρά τη θέληση των
πληθυσµών. Ότι οι ελληνικοί πληθυσµοί της Μικρασίας, αυτόχθονες από
πανάρχαιους χρόνους στη γη που κατοικούσαν και πάνω στην οποία τα δικαιώµατά
τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν µετανάστευσαν µε τη θέλησή τους
αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιµετωπίζοντας το φάσµα της σφαγής. … Οι
αλύτρωτοι Έλληνες συναγµένοι εδώ και σε άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας
αποφασίζουν και ψηφίζουν οµόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να
παλιννοστήσουν στις πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που
θα καταστήσουν αυτήν την παλιννόστηση πραγµατοποιήσιµη … Σε αντίθετη
περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους γίνεται, σαν µία προσβολή δίχως
προηγούµενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισµού.»
- Λαµβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις των προσφύγων τα εσωτερικά προβλήµατα
της Ελλάδας αλλά και τις διπλωµατικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, σε ποια
συµπεράσµατα καταλήγετε σχετικά µε την αναγκαιότητα που οδήγησε στην
ανταλλαγή πληθυσµών; (10 µονάδες)


